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Årskurs 1

Ditt första år på Djursjukvård

Ditt första år ger dig grundläggande kunskaper 
och förståelse om skador och sjukdomar hos 
våra husdjur. Du lär dig att på egen hand göra en 
klinisk undersökning för att kunna bedöma djurets 
hälsotillstånd. Du får goda kunskaper i hygien och 
smittspridning bl.a lär du dig att sterilisera olika 
veterinärmedicinska instrument.

Inblick i yrket, praktiska hälsoundersökningar, veterinärklinik

Djurhuset med både zoobutik och veterinärklinik

I vår egen veterinärklinik kommer du att få prova på 
att arbeta praktiskt med djursjukvård. Tillsammans 
med vår veterinär och djursjukskötare får du vara med 
vid enklare operationer och behandlingar.

Under första året åker vi på studiebesök till ett 
djursjukhus för att få en inblick i yrket.
Du får också grundläggande kunskaper om djurs 
beteende och hur de fungerar. Att kunna läsa av och 
hantera djur och arbeta med att berika deras miljö är 
även det en viktig del i ditt kommande yrke.

Zoobutiken



Årskurs 2

Ditt andra år präglas av fördjupade kunskaper både 
praktiskt och teoretiskt. Du får lära dig att vårda 
skadade och sjuka djur exempelvis bandagering, 
hantera sår och sårläkning, tandvård, akutsjukvård, 
farmakologi m.m.

I veterinärkliniken får du vara delaktig på ett sätt 
som gör att det känns som att vara i arbetslivet på 
riktigt.

Under andra året utökas tiden i kliniken vilket 
innebär att du har möjlighet att befästa dina 

kunskaper som djurvårdare. Du kommer att få 
assistera veterinären vid olika operationer och 
undersökningar dessutom kommer du att få utföra 
enklare behandlingar på egen hand tillsammans med 
vår veterinär och djursjukskötare. Du kommer även 
att få lära dig receptionsarbete där du tar emot våra 
patienter och deras ägare.

Under andra året har du fem veckors praktik (APL) 
där du får prova på yrket som djurvårdare på en 
djurklinik eller ett djursjukhus.

Under ditt andra år

I åk 2 fokuserar du bl.a på veterinärkliniken, akutsjukvård, farmakologi, APL

Djursjukvårdselever assisterar under pågående operation



Årskurs 3

Sista året på djursjukvård
Ditt tredje år kommer att innehålla 13 veckors Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under vårterminen i åk 3 gör du 8 
av dessa veckor på förbokade djursjukhus och veterinärkliniker runt om i landet. Nu får du i verkligheten omsätta 
det du lärt dig och dessutom få en unik möjlighet att utvecklas vidare i din yrkesroll som djurvårdare.
I utbildningen ingår även läkemedelskursen (D9), vilken är en grundläggande kurs i  läkemedelshantering.
Detta gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden då du får behörighet som djurvårdare på utökad nivå.

I åk 3 t.ex. läkemedelskurs, omvårdnad,, rehabilitering

Andra saker som händer i åk 3

I åk 3 kommer du också att läsa en djur 
specialiseringskurs där du fördjupar dig 
ytterligare i arbetet inom djursjukvården.

Du läser också en kurs i kommunikation som 
förbereder dig för att ta emot och bemöta 
kunder på ett bra sätt.

Eleverna gör 8 veckors sammanhängade 
APL på djursjukhus i årskurs 3.



Framtiden Yrkesexamen, högskolebehörighet

Det här är profilen för dig som i första hand vill arbeta som  
djurvårdare på ett djursjukhus eller en veterinärklinik 
alternativt utbilda dig till djursjukskötare vid SLU 
(Sveriges lantbruksuniversitet).

Intervju med före detta elev

”Hej, jag heter Tilda Olsson och arbetar på Ljungby 
Smådjursklinik som djurvårdare på utökad nivå. Började 
först på ett graviditetsvikariat. Fick sedan förlängt och 
blev sedan fast anställd. Har nu jobbat här i två år.
Jag trivs mycket bra här. Det bästa med att jobba här är 
kontakterna med djur och djurägare.

Det hela började med att jag hade en bra gymnasieprak-
tik här, men det är ännu roligare att få jobba på heltid 
med djursjukvård. Nu är det på riktigt. Jag får göra 
mycket mer och ta större ansvar och dessutom få lön för 
det jag gör. Här får jag göra väldigt mycket t.ex. klippa 
klor, ta bort stygn, sterilisera, städa, ta blodprov, röntga, 
prata i telefon, sitta i receptionen, sälja foder, ta betalt 
osv.
Det var väldigt bra det jag lärde mig på Ingelstadgym-
nasiet. Är tacksam för att vi hade en klinik där vi fick lära 
oss mycket som jag har nytta av idag.

I framtiden kanske jag läser vidare till legitimerad 
djursjukskötare. Mitt råd till dig som går på gymnasiet: 
plugga och ha kul! Ta för dig mycket på dina praktik-
perioder! Gör du en bra praktik har du redan en fot in i 
arbetslivet. Satsa på det du är intresserad av!”

Ljus framtid väntar dig

Börja jobba inom yrken som t.ex.

- Djurvårdare på utökad nivå inom
  djursjukvård
- Djuruppfödare
- Starta eget och bli djurentreprenör
- Djurturism
- Arbete i djuraffär

Du är också behörig att läsa vidare på 
yrkeshögskola

Efter din utbildning kan du

Har du läst in den grundläggande hög-
skolekompetensen kan du läsa vidare 
inom yrken som t.ex

1. Legitimerad djursjukskötare (hög-
skolekompetens + matematik 2a)

2. Djurskyddsinspektör
3. Zoolog
4. Veterinär, Agronom etc (naturveten-

skaplig profil)

Vi har avtal med djursjukhus runt om i landet 
när det gäller APL-platser (arbetsplatsförlagt 
lärande)

Våra samarbetspartners

Tilda Olsson, tidigare elev på Ingelstadgymnasiet

- Grundkurs inom läkemedelshantering
- Första hjälpen

Möjlighet till certifikat för:



Välj din väg
Utbildningen ger även behörighet till Yrkeshögskolan
Läs mer på www.yrkeshogskolan.se

Programfördjupningskurser 900 p

Djursjukvård

För dig som vill börja jobba efter gymnasiet.

Djursjukvård med grundläggande 
högskolebehörighet

300 p
100 p
200 p
100 p
100 p
100 p

Djurens hälso-och sjukvård 1-2
Djur specialisering
Sällskapsdjur 1-2          
Hundkunskap 1                         
Kommunikation                               
Aktivitetsledarskap                          

Individuellt val  200 p
Du väljer själv att fördjupa dig i kurser 
efter skolans utbud.

För dig som vill läsa vidare efter gymnasiet.

Djurens hälso-och sjukvård 1-2
Djur specialisering                               
Sällskapsdjur 1-2                                  
Hundkunskap 1                                    
Kommunikation                                    
Svenska 2      

Individuellt val
Engelska 6
Svenska 3

300 p
100 p
200 p
100 p
100 p
100 p

100 p
100 p

100 p
Utökad kurs
Matematik 2

Naturvetenskaplig profil med
särskild högskolebehörighet

För dig som vill satsa extra på dina studier 
och lägga till en naturvetenskaplig profil 
till din högskolebehörighet. Då läser du 
450 p utökade kurser i din studieplan.

Djurens hälso-och sjukvård 1-2
Sällskapsdjur 1                                  
Hundkunskap 1                                    
Matematik 2                                    
Kemi 1
Fysik 1b1
Svenska 2
      
Individuellt val
Engelska 6
Svenska 3

300 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

100 p
100 p

200 p
  50 p
100 p
100 p

Utökade kurser
Matematik 3-4
Fysik 1b2
Fysik 2
Kemi 2

*Den grundläggande högskolebehörigheten krävs för att få särskild högskolebehörighet.
Du läser kurser som utökat program efter rektors godkännande. 

Kurser inom NB-programmet 700 p
Biologi                   100 p
Entreprenörskap                      100 p
Naturbruk                   200 p
Djurhållning                  100 p 
Djuren i naturbruket                  100 p
Djurens biologi                  100 p

Individuella val   200p 
Inom det individuella valet, som du läser under åk. 2-3 väljer du själv 
kurser efter vårt utbud. Du kan här t. ex välja att läsa in den grundläg-
gande högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5                        100 p
Svenska 1                        100 p
Matematik 1a                       100 p
Idrott och hälsa                       100 p
Naturkunskap 1a1     50 p
Religionskunskap                        50 p
Samhällskunskap 1a1                          50 p
Historia 1a1                          50 p

Gymnasiearbete                     100 p

Programplan Djursjukvård 2500 p 

1. Läs den grundläggande högskolebehörigheten som
individuellt val*: Svenska 3 och Engelska 6, 100 poäng per kurs.
2. Välj ett kurspaket för den särskilda högskolebehörigheten: 
Naturvetenskaplig profil (utökade kurser 450p).

3. Ett annat alternativ är att du efter gymnasiet läser ett na-
turvetenskapligt basår på universitetet eller läser in de naturve-
tenskapliga kurserna på Komvux för att bli behörig att söka t.ex. 
veterinärprogrammet på SLU.



Vill du veta mer?
Om du går in på vår hemsida www.ingelstad.nu hittar du mer information om Djursjukvård samt 
hela skolans utbud. 

Har du eller dina
föräldrar frågor?
Skicka e-post till info@ingelstad.nu
Det går även att ringa:

Anders Isaksson, SYV
Tel 0733-477 809

Mona Gustafsson, bitr. rektor
Tel 0733-477 807

Besök oss
Om du vill boka prova-på-dagar eller studiebesök, kontakta skolexp:

Helena Svensson Almqvist
Tel 0470-388 00

Välkommen!

Kontakt

Hitta oss på



Praktiskt utförande ihop med teori är det 
bästa sättet att lära sig


